
Chceme skládku 
na Bakové?



Nechceme!



Co nás znepokojuje?
nevhodnost lokality

nevhodné podloží, krajinářský pohled, ochrana 
přírody, charakter zástavby v okolí – rezidenční 
oblast!

materiál ke skládkování
nikdy nebylo řečeno co a odkud se má 
skládkovat
budeme skládkou Evropy?

investor
komplikovaná struktura, vazby na italské 
podnikatele s odpady



Skládka Baková – PROČ NE?
samotná těžba zde není rentabilní x 
obchod s nebezpečnými odpady je 
velmi lukrativní
existuje společenská potřeba skládky v 
regionu?
skládka není potřeba!

Zdroj: koncepce odpad. hospodářství Prahy a středoč. kraje



Kdo je investor?
Bakova I. cava s.r.o.
Chitussi – 6 s.r.o. (zástupce)
p. Mauro Piccinini – statutární orgán/ 
jednatel/společník ve 123 subjektech v 
ČR
p. Giuseppe Colombo – 56 subjektů
ICKM = Immobiliare Commerciale
Karlův Most

Zdroj: obchodní rejstřík – www.justice.cz, www.ickm-ecosistema.cz



Kdo je investor?
Sistema Ecodeco - italský partner ICKM 
(skupina Ecodeco)
do skupiny patří m.j. Ecolombardia 18

1998: skládka u Cervesina obsazena 
vyšetřovateli pro ilegální ukládání 
nebezpečného odpadu, 18 lidí obviněno

Zdroj: www.ickm-ecosistema.cz, čas. Haznews 1.6.1998



Situace v Itálii
letecký průzkum: 705 ilegálních skládek 
toxického odpadu
„Od ostatních (případů nezákonných skládek) se 
italské případy liší tím, že je přímo řídí organizované 
zločinecké skupiny.“ (ředitel pro politiku EU na 
Evropském úřadu pro životní prostředí)

odhadované náklady na dekontaminaci: 
stovky miliard dolarů

Zdroj: časopis Euro č. 4/2003, BusinessWeek 27.1.2003



Situace v Itálii
Italian forest fires „started by the Mafia“

The Independent on Sunday, 17.8.2003
Eco-mafia reaps billions in waste disposal

Global Information Network, 25.6.2003
Something’s rotten in Naples thrash crisis

Boston Globe, 18.5.2003
The ecomafia in Sicily

Crime & Justice Intl., březen 2002
Italy: Poor Countries Are North's Radioactive Dump

www.corpwatch.org, květen 2001



Skládka Baková – PROČ NE?
Územní plán - lokalita Baková

jen těžba štěrkopísků
ukládání jen inertních materiálů, vyloučen 
komunální nebo nebezpečný odpad
jen dočasné stavby
rekultivace zalesněním
nárůst dopravy max. o 10 aut denně

Zdroj: Územní plán obce Zbuzany



Skládka Baková – PROČ NE?
záměr ICKM je v rozporu s ÚP:

ukládání inertních a „inertizovaných“ 
materiálů – prakticky cokoli vč. toxických 
odpadů!
stavby v areálu:
• čerpací stanice
• hala 69 x 20 x 15m, budova 36 x 12 x 8m

Zdroj: dokumentace firmy Bakova I cava / Chitussi – 6



Skládka Baková – PROČ NE?
hluk

z těžby („rozpojování“)
z dopravy (plánovaný nárůst dopravy o 
150/300 aut denně!)
ze zpracování („inertizace“)

zápach
mezisklad (prům. 50m x výška 6m)
zpracování

Zdroj: dokumentace firmy Bakova I cava / Chitussi – 6



Skládka Baková – PROČ NE?
znečištění během provozu

odvod do Radotínského potoka

časovaná bomba
životnost ochranné fólie 20-30 let
doba monitorování provozovatelem 25 let

Zdroj: dokumentace firmy Bakova I cava / Chitussi – 6



Skládka Baková – PROČ NE?
exhalace

z dopravy (ICKM přiznává zvýšení exhalací 
o 20-25%)
z technologické části areálu

prašnost při těžbě

Zdroj: dokumentace firmy Bakova I cava / Chitussi – 6



Skládka Baková – PROČ NE?
pokles cen nemovitostí v okolí
možná výstavba dalších skladových a 
výrobních objektů 
odklon od současného rezidenčního 
charakteru oblasti



Pozďátky na Třebíčsku
ukládání odpadů od r. 1994
ekologická havárie od r. 1996
od srpna 2002 v majetku ICKM

prodej den před odsouhlasením sanace 
financované státem
nezabránili únikům kyseliny a těžkých kovů
nechtějí skládku uzavřít (jak chtěla vláda - 2002)
chtějí zde spolu se Sistema Ecodeco ukládat 
odpady dalších 15-25 let! (200-250 000 t)

Zdroj: http://bezjedu.arnika.org



Pozďátky na Třebíčsku 
fotodokumentace Vysoké školy 
chemicko-technologické
listopad 2002

Zdroj: www.vscht.cz/uchop/ekotoxikologie



Co můžeme dělat?
petice
dopisy na MŽP (ministr, odbor EIA)
informovat své sousedy a okolní obce
předat kontakty – odborníci, novináři
finanční podpora – odborné posudky



Kontaktní informace

o.s. Karlštejnská cesta
Rovná 220, 252 25 Ořech
karlstejnskacesta@seznam.cz
www.karlstejnskacesta.com
Michaela Neumannová - tel. 602 614 122
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